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SYKKELLØYPE
LIV HELEN VAAGLAND

Elevene i tredje klasse på Hovin skole er
ivrige syklister. I vår mens de gikk i andre
klasse, søkte de like godt rektor og elev-
råd om å få ei sykkeløype på skolen. 

Ei slik løype måtte ikke måtte komme i
konflikt med fotballbane og skolegård,
mente driftsleder og rektor. Valget falt
dermed på «Gladbakken», et område ved
siden av skolen som brukes til aking om
vinteren.

Gjengrodd
Etter stor dugnadsinnsats i høst kan
Gladbakken også brukes til sykkeløype.
Gladbakken var nemlig mer eller mindre
gjengrodd med trær, og deler av området
var svært vått. 

For å få til brukbare forhold for sykling
måtte det ryddes skog, og sykkelløypa
måtte gruslegges med duk under. Skolen
spurte FAU og idrettslaget om de kunne ta
en dugnad på høsten, og det var de posi-
tive til, forteller rektor forteller rektor
Rune Krogstad som har sendt epost med
bilder til avisa.

I september begynte rydding av skog.
5.- 7.klasse hadde «Elevens valg» i høst,
og friluftsliv var et av valgene. Elevene
jobbet iherdig med saging, kapping,
kløyving av ved og legge veden i ved-
sekker. Driftsledere kom også og tok en
økt i høst, og de tok seg av de større
trærne og ryddet unna. En entreprenør

kom med gravemaskin for å legge til rette
for grus- og duklegging.

Lørdag 17. november stilte foreldre opp
på dugnad. Tre lass med grus og over 200
meter med duk sto og ventet. Foreldre
stilte med traktor, redskap og ATV og i
løpet av lørdagen ble sykkelløypa ferdig.

- En stor takk fra skolen til FAU Hovin
som stilte opp med mannskap til dugnad
og til en super driftsleder Arne Kvamme,
tilføyer Krogstad.

Fornøyd, ja!
Rektor har intervjuet seks elever som
testet løypa:

- Er dere fornøyd med sykkelløypa?
- JA!!!!!!
- Har dere et forslag til hva mer som kan

gjøres med dette område? 
- Stammene kan fjernes, så vi kan lage

en rundløype nederst i bakken. En benk
eller to hadde vært fint. Flere hopp og
lage flere små humper. Vi kan ha gapahuk
her. Lage hytte i trærne som er igjen,

- Kan dere gjøre andre ting enn å sykle
her da?

- Ja, ake om vinteren. Så er det dette en
flott skiløype og nå har vi hopp også. Man
kan løpe rundt.

- Sykler dere mye?
- Ja, det er også morsommere å sykle

når man har sykkelløype med hopp og
humper. Nå kan vi sykle i friminuttene
også. Når våren kommer, og det blir lys-
ere og varmere skal vi sykle mye her
nede.

- Hva skal dere ha på hodet når dere
sykler rundt i sykkelløypa i skole- og i
fritida?

- HJELM!!!!

liv.helen.vaagland@tronderbladet.no
982 60 452

FORNYD MED LØYPA: Tor E. Randen. Petter Klemmetvold, Elias Krogstad, Dina N. Nordlund, Kari Moe, Ailo S. Staverløkk
ved sykkelløypa.
Alle foto: Rune Krogstad

Løype her!
Nå kan ungene på Hovin sykle i akebakken. 

DUGNAD: Lørdag 17. november stilte
foreldre opp på dugnad.



FORELDRE : Foreldre i sving med
å lage sykkelløypa.

TESTER: Ailo S. Staverløkk tester det det ene hoppet i løypa.

KAPPET TRÆR: Preben S. Fuglås, Steffen Kvåle og Ruben Bekken har kappet
trær som skal sages.

KLØYVER VED: Ingeborg L. Næss kløyver ved og Trond V. Krogstad og student
fra NTNU hjelper til.
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Det er liten tvil om at desember er rett rundt hjørnet når man ser hva
som skjer i helgen. I kveld setter Victoria Productions opp fores-
tillingen «Prøysen, Snekker Andersen og Julenissen» i Støren kultur-
hus. På programmet står flere av Prøysens julesanger, samt teater og
et mulig nissebesøk. På søndag er det klart for «Julefred - en før-
julskonsert» i Støren kirke. Årets solister er Linn Elise Solberg
Rognes, Eivind Bjerksetmyr, Cecilie Laugsand Olsson og Svein Ivar

Skjevdal. Sangkoret Samhald skal også opptre.
Men - det står ikke bare jul på programmet. På søndag arrangeres

en jubileumskonsert i Horg kirke (bildet), med Tore Johansen, Are
Hembre og Trond Hustad, som en del av kirkens 125-årsjubileum. I
kveld er det også klart for showet «Det e itj størrelsa det kjæm an på» i
kultursalen på Melhus. Denne settes opp av Arnt Egil Rånes, Harald
Morten Bremseth og Sigmund Kveli. Foto: Asbjørn Gimse

Dette skjer i helgen


